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LIETUVOS ASMENINIO BOULINGO ČEMPIONATO 
2017 - 2018 METŲ SEZONO REGLAMENTAS 

I. BENDRA INFORMACIJA 

Turnyro pavadinimas LIETUVOS ASMENINIO BOULINGO ČEMPIONATO 
2017-2018 METŲ SEZONO FINALAS 

Pirmoji turnyro diena 2018-06-02 
Paskutinioji turnyro diena 2018-06-03 
Organizatorius Lietuvos boulingo federacija 
Vykdytojas Lietuvos boulingo federacija 
Boulingo centras Apollo boulingas, Šiauliai 
Boulingo centro adresas Aido g. 8, Šiauliai 78322 
Turnyro komisaras Laimontas Dinius 
Turnyro vyr. teisėjas Robertas Samulis 
Registraciją vykdantis asmuo Audrius Biliūnas biliunasa@gmail.com  
Įskaitos Vyrų, moterų, jaunių, senjorų įskaitos.  
Takelių paruošimas Prieš kiekvieną užėjimą  
Informacija apie turnyrą www.lbf-bowling.lt 

 

II. MOKESČIAI 
Dalyvio mokestis 10 € 

Turnyro mokesčių taisyklės 

Už visų reglamente numatytų mokesčių ir baudų sumokėjimą 
atsakingas klubas, kuriam atstovauja turnyro dalyvis. Žaidėjų 
dalyvavimo varžybose išlaidas apmoka patys klubai arba 
patys žaidėjai. Bauda už neatvykimą žaisti, kai žaidėjas 
nepraneša apie savo nedalyvavimą arba praneša likus mažiau 
nei 24 valandoms iki žaidimo pradžios. 

Bauda už neatvykimą žaisti 50 € 
 

LBČ finalinio turnyro tepimas bus paskelbtas 2018-06-01 
Oficiali treniruotė 2018-06-02 pradžia 9:15 pabaiga 10:00 (skiriama 10 takelių) 

Turnyro atidarymas 10:00 -10:15 
 
Vyrų, moterų ir Senjorų įskaitose bus žaidžiama „Round-robin“ turnyro sistema. Žaidimas 

"Cross-line" sistema vyks tik – jaunių įskaitos finaluose, vyrų; moterų ir senjorų – pusfinaliuose ir 
finaluose. Žaidžiant „Round-robin“ sistemoj pora žais prie vieno takelio. Žaidimo takeliai bus paskelbti 
prieš žaidimą. 

 
III. PIRMA DIENA 2018-06-02 

10:30 – 14:00   Vyrai - 7-30 vietos (susiskirstyti į 3 pogrupius A; B ir C); 
14:30  Jaunių įskaitos finalai 
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Vyrų įskaita. 

A pogrupis B pogrupis C pogrupis 
7 8 9 

12 10 11 
15 13 14 
18 16 17 
21 19 20 
24 22 23 
27 25 26 
30 28 29 

Žaidžiama kiekviename pogrupyje „Round-robin“ sistema. Iš kiekvieno pogrupio į sekantį etapą 
patenka 1-3 vietas užėmę žaidėjai ir vienas žaidėjas su geriausiu ketvirtos vietos rezultatu (daugiausiai 
surinkęs taškų, jei taškų surinktas vienodas skaičius bus žiūrima užimta galutinė vieta 2017-2018m. 
LBČ reitingų lentelėje). 17-30 vietos žaidėjams paskirstomos pagal galutinę užimtą vietą 2017-2018m. 
LBČ reitingų lentelėje. 

10:30 - 14:00* 1-4 takelis* A pogrupis 
10:30 - 14:00* 5-8 takelis* B pogrupis 
10:30 - 14:00* 9-12 takelis* C pogrupis 

 
Jaunių įskaita 
FINALAI 

I etapas - atkrintamosios dvikovos iki 3 pergalių. 
Žaidėjų poros paskirstomos pagal jų užimtas vietas 2017-2018 m. galutinėje oficialioje LBČ 

reitingų lentelėje. Susitinka: 
1 ir 6 vietos - (1 pora); 
2 ir 5 vietos - (2 pora); 
3 ir 4 vietos - (3 pora). 

14:30* takelis* 1-6 vietos jauniai 
14:30* takelis* 2-5 vietos jauniai 
14:30* takelis* 3-4 vietos jauniai 

Dvikovų laimėtojai patenka į II ir III etapus. į III etapą patenka žaidėjas užėmęs aukščiausią vietą 
2017-2018 m. sezono galutinėje oficialioje LBČ reitingų lentelėje. Kiti du žaidėjai patenka j II etapą; 

Pralaimėję žaidėjai užima 4-6 vietas atitinkamai jų užimtoms vietoms 2017-2018 m. sezono 
galutinėje oficialioje LBČ reitingų lentelėje; 

II etapas - dvikova iki 2 pergalių. 

16:30* takelis* PUSFINALIS 
 

Dvikovos laimėtojas patenka į III etapą. Pralaimėjęs žaidėjas užima trečią vietą. 
III etapas - dvikova iki 2 pergalių. 

17:15* takelis* FINALAS 
Dvikovos laimėtojas tampa turnyro nugalėtoju. Pralaimėjęs žaidėjas užima antrą vietą. 
Jaunių apdovanojimai. 
 
 
 

IV. ANTRA DIENA 2018-06-03 
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10:00 – 13:30   Senjorų ir moterų įskaitos; 
14:00 – 17:30  Vyrų įskaita 

Senjorų įskaita 
Žaidėjai paskirstomi į 2pogrupius pagal jų užimtas vietas 2017-2018m. galutinėje oficialioje 

LBČ reitingų lentelėje. 
SA pogrupis SB pogrupis 

1 2 
4 3 
6 5 
8 7 

10 9 
12 11 
14 13 
16 15 

Žaidžiama kiekviename pogrupyje „Round-robin“ sistema. Į pusfinalio etapą patenka žaidėjai 
savo pogrupiuose užėmę 1-2 vietas. 5-16 vietos žaidėjams paskirstomos pagal galutinę užimtą vietą 
2017-2018m. LBČ reitingų lentelėje. 

10:00 - 14:00* takelis* SA pogrupis 
10:00 - 14:00* takelis* SB pogrupis 

 
Moterų įskaita 

8 žaidėjos patenka pagal jų užimtas vietas 2017-2018m. galutinėje oficialioje LBČ reitingų 
lentelėje. Žaidžiama pogrupyje „Round-robin“ sistema.  

MA pogrupis 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Į pusfinalį patenka 2-3vietas užėmusios žaidėjos, 1 vietą užėmusi žaidėją patenką į finalą. 4-8 
vietos paskirstomos po „Round-robin“ žaidimo. Pusfinalyje žaidžiama vieną partiją. Pusfinalio 
nugalėtoja patenką į finalą, o pralaimėjusi žaidėja užimą trečią vietą. Finaliniam etape žaidžiama vieną 
partiją. Dvikovos laimėtojas tampą turnyro nugalėtoju. Pralaimėjęs žaidėjas užima antrą vietą. 

10:00 - 13:30* takelis* MA pogrupis 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vyrų įskaita. 
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D pogrupis F pogrupis 
1 vieta 2 vieta 
4 vieta 3 vieta 
6 vieta 5 vieta 

B pogrupio 1 vieta A pogrupio 1 vieta 
C pogrupio 2 vieta C pogrupio 1 vieta 
A pogrupio 2 vieta B pogrupio 2 vieta 
C pogrupio 3 vieta A pogrupio 3 vieta 

4 vietos geriausias rezultatas B pogrupio 3 vieta 
Žaidžiama kiekviename pogrupyje „Round-robin“ sistema. Į pusfinalio etapą patenka žaidėjai 

savo pogrupiuose užėmę 1-2 vietas. 5-12 vietos žaidėjams paskirstomos pagal galutinę užimtą vietą 
2017-2018m. LBČ reitingų lentelėje. 

14:00 - 15:30* takelis* D pogrupis 
14:00 - 15:30* takelis* F pogrupis 

 

Žaidžiama kiekviename pogrupyje „Round-robin“ sistema. Į pusfinalio etapą patenka žaidėjai 
savo pogrupiuose užėmę 1-2 vietas. 5-12 vietos žaidėjams paskirstomos pagal galutinę užimtą vietą 
2017-2018m. LBČ reitingų lentelėje. 

PUSFINALAI 
pradžia numatoma 16:00 val. 

 
Vyrų įskaita. 

Pusfinalio etape žaidžiama vieną partiją. Pralaimėję žaidėjai 3-4 vietas skiriamos pagal galutinę 
užimtą vietą 2017-2018m. LBČ reitingų lentelėje. Pusfinalio poros: 

1. pora D pogrupio 1 vieta – F pogrupio 2 vieta 
2. pora F pogrupio 1 vieta – D pogrupio 2 vieta 

16:00* takelis* D pogrupio 1 vieta-F pogrupio 2 vieta 
16:00* takelis* F pogrupio 1 vieta-D pogrupio 2 vieta 

Porų nugalėtojai patenka į finalą. Finaliniam etape žaidžiama vieną partiją. Dvikovos laimėtojas 
tampą turnyro nugalėtoju. Pralaimėjęs žaidėjas užima antrą vietą. 

 

Moterų įskaita 
Pusfinalyje žaidžiama vieną partiją. Pusfinalio nugalėtoja patenką į finalą, o pralaimėjusi žaidėja 

užimą trečią vietą.  

16:00* takelis* 2 vieta-3 vieta 
Poros nugalėtoja patenka į finalą. 
 

Senjorų įskaita 
Pusfinalio etape žaidžiama vieną partiją. Pralaimėję žaidėjai 3-4 vietas skiriamos pagal galutinę 

užimtą vietą 2017-2018m. LBČ reitingų lentelėje. Pusfinalio poros: 
1. pora A pogrupio 1 vieta – B pogrupio 2 vieta 
2. pora B pogrupio 1 vieta – A pogrupio 2 vieta 

16:00* takelis* 
SA pogrupio 1 vieta-SB pogrupio 2 

vieta 

16:00* takelis* 
SB pogrupio 1 vieta-SA pogrupio 2 

vieta 
Porų nugalėtojai patenka į finalą.  
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FINALAI 
Finaliniam etape žaidžiama vieną partiją. Dvikovos laimėtojas tampą turnyro nugalėtoju. 

Pralaimėjęs žaidėjas užima antrą vietą. 
Vyrų įskaita. 

16:45* takelis* Vyrai dėl 1-2 vietos 
Dvikovos laimėtojas tampa turnyro nugalėtoju. Pralaimėjęs žaidėjas užima antrą vietą. 

Moterų įskaita 

16:45* takelis* Moterys dėl 1-2 vietos 
Dvikovos laimėtojas tampa turnyro nugalėtoju. Pralaimėjęs žaidėjas užima antrą vietą. 

Senjorų įskaita 

16:45* takelis* Senjora dėl 1-2 vietos 
Dvikovos laimėtojas tampa turnyro nugalėtoju. Pralaimėjęs žaidėjas užima antrą vietą. 

* žvaigždute pažymėtas laikas ir takeliai gali būti turnyro komisaro 
 

Apdovanojimai numatomi 18:00* 
 
 
 
 
 
LBF Valdybos Pirmininkas    Robertas Samulis 


